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Nyhedsbrev – juli 2014 

 

Kære alle. 

Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige ”Rigtig god sommer”. Sekretariatet 

holder ferie i ugerne 28,29 og 30. 

 

 Rapport 2013 
Henrik har lavet en opfølgning på Broen Danmarks evaluering fra 2012 – ”Aktivt idrætsliv for 

udsatte børn fra mindrebemidlede hjem”. Vi sender den nye rapport med status for 2013 ud til jer, 

og den er også på Broen Danmarks hjemmeside – se: www.broen-danmark.dk under Evaluering. 

 

 Nye lokalforeninger 
Broen Silkeborg er klar til at hjælpe børn og unge i Silkeborg kommune. Foreningen holdt stiftende 

generalforsamling i maj og starter for alvor den 8. august, hvor der bliver arrangeret en officiel 

åbning af foreningen. Mere om det når tiden nærmer sig. Broen Silkeborgs hjemmeside er aktiv, 

og informationer om foreningen findes her. 

Broen Svendborg har holdt lav profil i rigtig lang tid, men nu er der friske kræfter, som er klar til at 

tage over. En ny bestyrelse - plus suppleanter – giver foreningen nyt liv, og er klar til at holde 

generalforsamling i august, hvor foreningen konstituerer sig, og herefter hjælper børnene i gang 

med en aktiv fritid.  

Zita Eriksen er tovholder på foreningen sommeren over, og Zita er klar til at påtage sig hvervet 

som foreningens nye formand. 

 

 Hjemmeside 
Flere af jer i lokalafdelingerne har taget muligheden i brug for selv at redigere og lægge nyt 

indhold på afdelingens hjemmeside. Her kan I fortælle om jeres aktiviteter og synliggøre lokale 

sponsorer. Hvis I gerne vil have tilknyttet en person, der kan stå for jeres egne sider, så kontakt os 

for at få oprettet en bruger og hjælp til at komme i gang. 

På årskonferencen blev det efterlyst, at visningen af sponsorer på forsiden kan håndtere flere 

sponsorers logoer. Det bliver muligt i løbet af kort tid. 

 

 

http://www.broen-danmark.dk/
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 Mail 
Når lokale samarbejdspartnere eller vi fra Broen Danmark skal i kontakt med jer, er det oplagt at 

bruge lokalafdelingens kontakt-mail, som også fremgår af hjemmesiden. Vi vil derfor opfordre til, 

at I aftaler, hvordan I holder øje med denne mail-konto, og hvordan mails sendes videre til andre i 

lokalafdelingen. Kontakt Henrik med oplysninger om mailadresser for lokalafdelingen og 

videresendelse af emails til andre mailadresser. 

 

 Opdatering af registreringer af børn og unge 
Vi vil bede jer om i løbet af august at sende en opdateret udgave af jeres registreringsskema over 

støtte til børn og unge samt tilknyttede frivillige, så vi har en aktuel oversigt over indsatsen i alle 

lokalafdelinger. Send opdateringerne til Henrik. 

 

 Ansøgning fra Ole Kirks Fond 
1) ansøgningsskema 

2) budgetskema - evt. jeres eget, hvis det er tilsvarende 

Materialet kan I finde på Broen Danmarks hjemmeside. I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I 

har spørgsmål. Det er vigtigt for os at videresende jeres oplysninger til donorerne, så det klart 

fremgår, hvordan midlerne hjælper børnene. Det skal lige nævnes, at jeres arbejde skaber stor 

respekt hos fondene. 

Broen Danmark er i gang med at finde flere samarbejdspartnere blandt de store fonde – blandt 

andre: 

 Velux 

 Når I søger midler fra omtalte fond hos Broen Danmark, vil vi gerne bede jer om at benytte:  

 Bikubenfonden (en fortsættelse af det nuværende samarbejde). 

 AP Møller 

 Oak Foundation 

 Novo  

 Ole KirksFond 

Er I usikre på, om det vil være en god idé at søge en fond, som er landsdækkende, og at vi på 

den måde kan komme til at ”gå hinanden i bedene”, så kontakt os, så vi kan koordinere 

ansøgningerne.  

 

 Liste over lokalafdelinger 2014 
Den 24. juni 2014 er der broer i følgende kommuner (set fra toppen af Danmark!): 

 Aalborg 
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 Mariagerfjord 

 Struer 

 Horsens 

 Vejle 

 Silkeborg 

 Esbjerg 

 Vejen 

 Haderslev 

 Tønder 

 Sønderborg 

 Odense 

 Nyborg 

 Svendborg 

 Næstved 

 Vordingborg 

 Køge 

 Guldborgsund 

 Lolland 

 Herlev 

Nye afdelinger på vej: 

 Ballerup 

 Viborg 

 Fredericia  

 

 Juleløb – forslag 
I Horsens har der gennem flere år været et særligt juleløb om formiddagen den 24. december, 

kaldet ”2412Run”. Løbet foregår rundt om en sø, hvor turen er ca. 7,5 km. Alle har kunnet møde 

op uden tilmelding og gå eller løbe en eller flere runder om søen. Det har været gratis at deltage, 

og man har kunnet lægge et bidrag til Broen, hvis man har haft lyst til at støtte sagen. Mellem 700 

og 1000 er mødt op for at være med. De indsamlede bidrag fra sponsorer og deltagere er de 

seneste år gået til Broen Horsens. I år arrangeres løbet af løbeklubben Atletica og Broen Horsens. 

Hvis I kan se muligheden for at lave et lignende arrangement lokalt, er I velkomne til at kontakte 

os og høre mere om modellen bag 2412Run. 
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 Godkendelse i forhold til ligningslovens § 8a 

Som mange af jer allerede ved, så er vi i en løbende dialog med SKAT i forhold til at få Broen 

godkendt i forhold til ligningslovens § 8a. Når vi bliver godkendt af SKAT, vil virksomheder kunne 

trække donationer til Broen fra i skat. Dette åbner forhåbentligt op for flere donationer fra det 

lokale erhvervsliv, ligesom midler fra spillehaller og testementeringer vil komme i spil. Denne 

mulighed benytter Natteravnene sig af, og de henter årligt mange midler på denne måde. 

Kravene for at blive godkendt af SKAT er mange, og vi arbejder hårdt på at imødekomme dem alle. 

Bekendtgørelsen blev ændret i marts, og den væsentligste nyhed i bekendtgørelsen er, at 

godkendelse nu forudsætter, at organisationen hvert år modtager gaver på mindst 200 kr. fra 

mere end 100 gavegivere. Som en samlet enhed burde vi let kunne imødekomme dette krav, men 

det kræver måske at vi samler alle donationerne i en samlet registrering eller én modtager. Dette 

kan vi forholdsvis let organisere, men det giver selvfølgelig yderligere bureaukrati. Vi har i 

øjeblikket sendt problematikken videre til et par revisorer, som i øjeblikket undersøger 

problematikken nærmere. 

Endelig skal antallet af kontingentbetalende medlemmer overstige 300, og kontingentet have en 

sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter. Vores 

udspil er umiddelbart, at vi hurtigst muligt får en ensartet medlemsbetaling på 100,- for et 

støttemedlemsskab på et år. Støttemedlemsskabet kunne eventuelt være bundet op på 

donationer og bidrag fra private.  

Indledende ville det være en ide, hvis vi registrerede alle frivillige i Broen og lod lokalafdelingerne 

betale de 100,- for medlemsskabet. Pengene for medlemsskabet fører vi efter tilmeldingen tilbage 

til afdelingerne. En anden model kunne være at tilmelde nogle af de børn vil hjælper. En 

løsningsmodel kunne her være, at lokalafdelingerne betaler støttekontingentet for børnene og får 

pengene returneret fra Broen Danmark efter tilmeldingen. Kort sagt, så skal vi til at tænke i 

medlemsgenerering, og her kunne events som 2412Run være en event, som kunne være en god 

platform til dette.  

Ansøgningen til SKAT skal være indsendt senest d. 1. oktober, hvor vi skal dokumentere, at vi kan 

leve op til kravene i bekendtgørelsen. For at blive godkendt bliver vi højst sandsynligt nødt til at 

lave nogle små ændringer i den måde vi er organiseret, men på den anden side, vil en godkendelse 

åbne op for en række nye muligheder for at skaffe finansiering til alle afdelingerne. Vi håber, at I er 

parate til at arbejde hen imod en endelig godkendelse. Vi tager kontakt med hver enkelt af 

afdelingerne og koordinerer i fællesskab processen efter sommerferien. 
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 Mentoroverbygning 

Vi er i løbende kontakt med Syddansk Universitet angående udviklingen af en mentorordning. Udviklingen 

af samarbejdet, inklusionen af nye samarbejdspartnere og den endelige finansiering tager dog tid at få på 

plads. På baggrund af vores foreløbige arbejde med projektdesignet står det imidlertid klart, at der 

eksisterer mange mentorordninger på landsplan. I stedet for at lave endnu en mentorordning er strategien 

nu at fokusere på det, som alle Broens lokalafdelinger er bedst til, nemlig at agere forbindelsesled mellem 

det kommunale og civilsamfundet/foreningslivet. De gode koordineringsegenskaber, som 

lokaleforeningerne besidder, kan vi aktivt bruge til at lede nogle af de udsatte børn og unge videre til 

eksisterende mentorordninger.  

Selve den daglige koordinering af en mentorordning er meget tidstung, og derfor vil det give god mening at 

samarbejde med dels det kommunale og dels andre organisationer om netop denne del af 

mentorprojektet. I øjeblikket arbejder vi på at få gode samarbejdspartnere på plads og på at få defineret 

vores rolle i forhold til projektet.  

Et fremtidigt mentorprojekt skal som sagt funderes i et tæt samarbejde med kommunerne, så derfor vil det 

ikke være Broen, som entydigt bestemmer, hvem og hvilke afdelinger, som i første omgang kan deltage i 

projektet. I vil løbende blive holdt orienteret i forhold til udviklingen af en mentorordning. 

 

 PR-materiale 

Vi har på baggrund af vores workshop til konferencen i april sat gang i udviklingen af noget PR-materiale i 

samarbejde med Grafisk Forum i Horsens. Materialet vil give lokalafdelingerne muligheden for at give noget 

igen, når der modtages sponsorater og gaver. Mange bidragsydere vil gerne eksponere, at de er med til at 

løfte en social opgave, og derfor vil noget godt PR-materiale være med til at fremme netop denne del af 

vores finansiering i de lokale foreninger. Desuden vil materialet være med til at promovere og synliggøre 

afdelingerne i lokalsamfundet. Materialet vil indtil videre bestå af et støttediplom (A4 format), et stort 

klistermærke (30x7 cm) og et mindre klistermærke (8,5x5 cm). Klistermærkerne vil blive fabrikeret til både 

indvendig og udvendig montering. Eksempler på materialet kan ses nedenfor. Vi håber, at udviklingen af 

noget godt PR-materiale kan være med til at engagere lokalsamfundene rundt omkring i landet. 

Når materialet er klart, vil det blive sendt ud til alle lokalafdelinger. 
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 Kurser hos Center for frivilligt socialt arbejde 

Centeret udbyder en række kurser, netværk og fyraftensmøder inden for frivilligt socialt arbejde. En del af 

kurserne under Uddannelsespuljen og Foreningsfundamentet er gratis at deltage i, andre kurser under 

Foreningshøjskolen er mod betaling. 

Kursuskataloget kan ses fra den 8. august. Fra mandag den 18. august kl 18 kan man se og tilmelde sig 

kurser, fyraftensmøder og netværk under Uddannelsespuljen og Foreningsfundamentet. 

Der plejer om at være stor interesse for kurserne, så man skal være hurtigt ude med tilmelding. 

Se mere på: www.frivillighed.dk under ’Kurser og konferencer’ 

 

 Frivillighedsdag 2014 

Husk at året frivillighedsdag er den 26. september. Dagen er en god mulighed for at lave events i 

samarbejde med det lokale foreningsliv. Årets frivillighedsdag har temaet ”Frivillig der hvor du lever”. 

Temaet handler dels om den energi og livsglæde, som frivilligt arbejde giver, og dels om at sætte fokus på 

de typer af frivilligt arbejde, der har lokalsamfundet som omdrejningspunkt. I kan læse mere om dagen på 

www.frivilligfredag.dk. 

 

 

Mange hilsner 

Natasha Louise Bebe, Rune Løgstrup, Henrik Nørgaard og Erik Haumann  

Broen Danmark, Allegade 2, 8700 Horsens 

www.broen-danmark.dk 

http://www.frivillighed.dk/

